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Streszczenie 
I Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, określany również mianem odpadów 
elektrycznych i elektronicznych, elektroodpadów lub skrótem WEEE, oznacza różnego 
rodzaju sprzęt elektryczny i elektroniczny, które nie przedstawia już większej wartości 
dla użytkowników i nie spełnia swojego pierwotnego celu. Substancje niebezpieczne 
często zawarte w tego rodzaju odpadach sprawiają, że są one szkodliwe dla 
środowiska. W elektroodpadach nierzadko znajdują się również metale i tworzywa 
sztuczne, które mogą posłużyć jako surowce przy wytwarzaniu nowych produktów, co 
sprawia, że odpady te nadają się do recyklingu. 

II Niniejszy przegląd nie jest sprawozdaniem z kontroli i opiera się w dużej mierze na 
powszechnie dostępnych informacjach lub danych zgromadzonych na potrzeby jego 
sporządzenia. Dotyczy on głównie roli i działań Unii Europejskiej w odpowiedzi na 
wyzwania, z jakimi wiąże się gospodarowanie odpadami elektrycznymi 
i elektronicznymi w UE. Przedstawiono w nim reakcję UE na problem tych odpadów 
i zwrócono uwagę na pewne kluczowe utrzymujące się wyzwania związane 
z wdrożeniem dyrektywy w sprawie WEEE. Publikacja przeglądu w pierwszym kwartale 
2021 r. pozwoli Komisji uwzględnić zaprezentowane w nim wnioski w ramach 
inicjatywy dotyczącej urządzeń elektronicznych o zamkniętym cyklu życia, którą 
zaplanowano na ostatni kwartał 2021 r. 

III Unia przyjęła pierwszą dyrektywę w sprawie WEEE w 2003 r. W 2012 r. zastąpiono 
ją nowym aktem prawnym. W dyrektywie wprowadzono zasadę rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta, która nakłada na producentów sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego – zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” – wymóg zapewnienia 
finansowania z przeznaczeniem na gospodarowanie WEEE. W dyrektywie tej 
wprowadzono również zachęty na rzecz współpracy między producentami 
i podmiotami prowadzącymi recykling w celu udoskonalenia projektów produktów, tak 
aby ułatwić ponowne użycie oraz demontaż i odzysk materiałów i części WEEE. 
Ponadto określono w niej szereg celów w zakresie zbierania i odzysku WEEE. Przepisy 
prawa unijnego i międzynarodowego zakazują wywozu niebezpiecznych odpadów 
elektronicznych do państw, które nie są członkami Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

IV W 2019 r. Komisja opublikowała komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego 
Ładu, w którym przewidziano wspieranie modernizacji gospodarki UE, nadanie 
priorytetu ograniczaniu zużycia materiałów oraz preferowanie ponownego użycia 
względem recyklingu. W 2020 r. przedstawiła natomiast nowy plan działania UE 
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dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. W planie tym wskazano sprzęt 
elektroniczny i sprzęt ICT jako produkty wymagające pilnie podjęcia działań. Plan ma 
ponadto wspierać lepsze projektowanie produktów, poprawę pozycji konsumentów, 
jak również obieg zamknięty w obrębie procesów produkcyjnych. 

V Trybunał stwierdził, że obowiązujące w UE ramy gospodarowania elektroodpadami 
wypadają korzystnie w porównaniu z podobnymi rozwiązaniami stosowanymi w innych 
miejscach na świecie. Średnio państwa członkowskie UE zbierają i odzyskują większy 
odsetek WEEE niż państwa trzecie. Unii jako całości udawało się dotychczas osiągnąć 
cele w zakresie zbierania i odzysku WEEE, choć niektóre państwa członkowskie nie 
osiągnęły celu dotyczącego zbiórki tego rodzaju odpadów przyjętego na 2016 r. UE 
następnie ustanowiła bardziej ambitne cele w tej dziedzinie. 

VI Trybunał ustalił ponadto, że UE udoskonaliła przepisy dotyczące odpadów 
elektronicznych, dokonując przeglądu założonych celów, kategorii tych odpadów 
i procedur sprawozdawczych. Komisja oceniła wdrożenie polityki i wszczęła wobec 
niektórych państw członkowskich postępowania w sprawie uchybienia ciążącym na 
nich zobowiązaniom. 

VII Trybunał odnotowuje, że w dziedzinie gospodarowania odpadami elektrycznymi 
i elektronicznymi w UE utrzymują się pewne problemy. Jednym z nich jest wdrożenie 
obowiązujących wymogów w zakresie przetwarzania odpadów tego rodzaju. Kolejnym 
problemem jest konieczność uporania się z nieprawidłowym gospodarowaniem tymi 
odpadami, nielegalnymi transportami i inną powiązaną działalnością przestępczą. 
Ponadto UE stoi przed wyzwaniem polegającym na dalszym zwiększaniu ilości 
elektroodpadów zbieranych, poddawanych recyklingowi i ponownie używanych. 
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Wstęp 

Kontekst polityczny 

01 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, określany również mianem odpadów 
elektrycznych i elektronicznych, elektroodpadów lub skrótem WEEE, oznacza różnego 
rodzaju sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie przedstawia już większej wartości 
dla użytkowników i nie spełnia swojego pierwotnego celu1. Obejmuje on szereg 
różnorodnych urządzeń, od małych elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego 
i sprzętu IT do urządzeń wielkogabarytowych takich jak panele fotowoltaiczne 
i bankomaty. Pojęcie to nie obejmuje jednak akumulatorów, których dotyczą w UE 
odrębne przepisy. 

02 Elektroodpady, jeśli nie zostaną odpowiednio przetworzone, stanowią zagrożenie 
dla środowiska, ponieważ często zawierają złożone połączenia bardzo toksycznych 
substancji. Spalanie nieprzetworzonych elektroodpadów może skutkować uwolnieniem 
do środowiska niebezpiecznych chemikaliów, takich jak dioksyny2. W 2003 r. 
wprowadzono w UE ograniczenia w zakresie wykorzystania pewnych metali – 
przykładowo ołowiu i rtęci – w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym3, niemniej mogą 
one być wciąż obecne w starszych produktach. 

03 Prawidłowe przetwarzanie odpadów elektronicznych może przynieść istotne 
korzyści gospodarcze i zmniejszyć zapotrzebowanie na surowce. Przykładowo jedna 
tona smartfonów zawiera około 100 razy więcej złota niż 1 tona rudy złota4. 
W odpadach elektronicznych mogą występować również inne metale o dużym 
znaczeniu gospodarczym, takie jak miedź, nikiel, ind lub pallad5. Recykling tego typu 
odpadów przyczynia się ponadto do łagodzenia skutków zmiany klimaty, ponieważ 
pozwala uniknąć emisji gazów cieplarnianych związanych z wytworzeniem nowych 

                                                      
1 Gill, Gitanjali Nain, „Electronic waste. Encyclopaedia Britannica”, maj 2016 r. 

2 Perkins, Devin N., Brune Drisse, Marie-Noel, Nxele, Tapiwa, Sly, Peter D., „E-Waste: A Global 
Hazard”, Annals of Global Health, listopad 2014 r., s. 286–295. 

3 Dyrektywa 2002/95/WE (już nie obowiązuje) oraz dyrektywa 2011/65/UE. 

4 Światowe Forum Ekonomiczne, „A New Circular Vision for Electronics: Time for a Global 
Reboot”, 2019. 

5 INTOSAI, „Auditing Waste Management”, październik 2016 r., s. 16. 

https://www.britannica.com/technology/electronic-waste
https://www.britannica.com/technology/electronic-waste
https://annalsofglobalhealth.org/articles/abstract/10.1016/j.aogh.2014.10.001/
https://annalsofglobalhealth.org/articles/abstract/10.1016/j.aogh.2014.10.001/
https://annalsofglobalhealth.org/articles/abstract/10.1016/j.aogh.2014.10.001/
http://data.europa.eu/eli/dir/2002/95/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj
https://www.weforum.org/reports/a-new-circular-vision-for-electronics-time-for-a-global-reboot
https://www.weforum.org/reports/a-new-circular-vision-for-electronics-time-for-a-global-reboot
https://www.weforum.org/reports/a-new-circular-vision-for-electronics-time-for-a-global-reboot
https://www.environmental-auditing.org/media/5375/wgea-waste-managemen_e.pdf
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materiałów, w szczególności metali6. W ramach finansowanego ze środków UE 
projektu ProSUM7 rozpoznano 49 pierwiastków chemicznych zawartych w odpadach 
WEEE, z których wiele mogłoby zostać poddanych recyklingowi w celu wykorzystania 
w innych produktach8. Komisja Europejska umieściła 18 z tych 49 pierwiastków 
w wykazie surowców krytycznych, tj. materiałów o dużym znaczeniu gospodarczym, 
w przypadku których ciągłość dostaw obarczona jest dużym ryzykiem9 (zob. rys. 1). 

                                                      
6 Golsteijn, Laura, Martinez, Elsa V., „The Circular Economy of E-Waste in the Netherlands: 

Optimizing Material Recycling and Energy Recovery”, Journal of Engineering, vol. 2017, s. 3–
4. 

7 Projekt pod nazwą „Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining 
waste (ProSUM)”, finansowany w ramach programu „Horyzont 2020”, działanie 3.5.4, 
umowa o dofinansowanie nr 641999. 

8 Huisman, Jaco i in., „Prospecting Secondary Raw Materials in the Urban Mine and mining 
wastes (ProSUM) – Final Report”, 21 grudnia 2017 r., Bruksela, Belgia. Zob. również projekt 
realizowany w ramach projektu ProSUM pod nazwą „Urban Mine Platform”. 

9 Komunikat Komisji Europejskiej pt. „Odporność w zakresie surowców 
krytycznych:wytyczanie drogi do większego bezpieczeństwa i bardziej zrównoważonego 
rozwoju” (COM(2020) 474 final), s. 1 i załącznik 1. 

https://doi.org/10.1155/2017/8984013
https://doi.org/10.1155/2017/8984013
https://doi.org/10.1155/2017/8984013
https://cordis.europa.eu/project/id/641999
https://cordis.europa.eu/project/id/641999
http://www.prosumproject.eu/sites/default/files/DIGITAL_Final_Report.pdf
http://www.prosumproject.eu/sites/default/files/DIGITAL_Final_Report.pdf
http://www.urbanmineplatform.eu/composition/eee/elements
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474
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Rys. 1 – Pierwiastki zawarte w WEEE oraz surowce krytyczne zaznaczone 
na układzie okresowym pierwiastków 

 
Uwaga: Komisja Europejska uwzględnia w wykazie surowców krytycznych boksyt, tj. skałę zawierającą 
znaczne ilości aluminium, nie zaś sam pierwiastek aluminium. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych ze strony internetowej Urban Mine 
Platform i pochodzących od Komisji Europejskiej. 

04 Pierwsze przepisy w sprawie odpadów elektronicznych UE wprowadziła w 2003 r. 
(pierwsza dyrektywa w sprawie WEEE10). W dyrektywie tej przewidziano zachęty do 
stworzenia planów zbiórki odpadów, które pozwalałyby konsumentom zwracać zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny nieodpłatnie w oparciu o zasadę rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta (zob. ramka 1). W 2012 r. UE przyjęła przekształconą 
dyrektywę (drugą dyrektywę w sprawie WEEE)11. 

                                                      
10 Dyrektywa 2002/96/WE. 

11 Dyrektywa 2012/19/UE. 
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Ramka 1 

Pojęcie rozszerzonej odpowiedzialności producenta 

Rozszerzona odpowiedzialność producenta stanowi praktyczne wdrożenie zasady 
„zanieczyszczający płaci”, zgodnie z którą producenci odpowiedzialni są za wpływ 
swoich produktów na środowisko w całym cyklu życia tychże produktów12. 

Zgodnie z unijną dyrektywą ramową w sprawie odpadów rozszerzona 
odpowiedzialność producenta oznacza zestaw środków stosowanych przez 
państwa członkowskie w celu zapewnienia, aby producenci produktów ponosili 
odpowiedzialność finansową lub odpowiedzialność finansową i organizacyjną na 
tym etapie cyklu życia produktu, gdy staje się on odpadem13. 

Producenci i importerzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ich 
upoważnieni przedstawiciele mogą samodzielnie zająć się kwestią odpadów 
elektronicznych, organizując bezpośrednio zbiórkę i gospodarowanie tymi 
odpadami. Mogą również uczestniczyć we wspólnym systemie, przykładowo 
ustanawiając i finansując wspólnie z innymi producentami organizację do spraw 
odpowiedzialności producentów, która zajmuje się gospodarowaniem 
elektroodpadami. 

05 Zgodnie z dyrektywą w sprawie WEEE państwa członkowskie muszą 
zagwarantować, że zostaną stworzone systemy pozwalające (posiadaczom końcowym) 
nieodpłatnie zwrócić takie odpady14. Producenci sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego finansują wspomniane systemy proporcjonalnie do swojego udziału 
w rynku sprzedaży danego rodzaju urządzeń, na podstawie zróżnicowanych rozwiązań 
przyjętych w poszczególnych państwach członkowskich zgodnie z minimalnymi 
wymogami ustanowionymi w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów15 i dyrektywie 
w sprawie WEEE. 

06 Gospodarka odpadami to szerokie pojęcie obejmujące zbiórkę, transport, odzysk 
i unieszkodliwianie wszelkiego rodzaju odpadów16. W dyrektywie w sprawie WEEE 
zawarto przepisy dotyczące następujących operacji gospodarowania odpadami 

                                                      
12 Pouikli, Kleonik, „Concretising the role of extended producer responsibility in European 

Union waste law and policy”, ERA Forum, vol. 20, luty 2020 r., s. 494. 

13 Art. 3 pkt 21 dyrektywy 2008/98/WE. 

14 Art. 5 dyrektywy 2012/19/UE. 

15 Art. 8a dyrektywy 2008/98/WE. 

16 Art. 3 pkt 9 dyrektywy 2008/98/WE. 

https://doi.org/10.1007/s12027-020-00596-9
https://doi.org/10.1007/s12027-020-00596-9
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
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elektrycznymi i elektronicznymi: selektywna zbiórka WEEE, właściwe przetwarzanie, 
przemieszczanie WEEE, odzysk (w tym recykling i przygotowanie do ponownego 
użycia) oraz unieszkodliwianie w sposób przyjazny dla środowiska. 

07 W dyrektywie w sprawie WEEE zawarto również zachęty na rzecz stosowania 
hierarchii postępowania z odpadami określonej w dyrektywie ramowej w sprawie 
odpadów. Mając na względzie tę hierarchię, w dyrektywie wprowadzono przepisy 
dotyczące współpracy i wymiany informacji między producentami i podmiotami 
prowadzącymi recykling w celu udoskonalenia projektów produktów, tak aby ułatwić 
ponowne użycie oraz demontaż i odzysk materiałów i części WEEE. Na rys. 2 
przedstawiono przykład zastosowania hierarchii postępowania z odpadami 
w przypadku lodówki. 

Rys. 2 – Przykład zastosowania hierarchii postępowania z odpadami 
w przypadku lodówki 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. 

08 W dyrektywie w sprawie WEEE ustanowiono szereg celów w zakresie zbierania 
elektroodpadów (zob. rys. 3), a także pewną liczbę celów w zakresie odzysku, wraz 
z minimalnymi wartościami docelowymi dotyczącymi ponownego użycia i recyklingu 
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•Lodówka może znaleźć się na składowisku lub złomowisku

•Odpady są wykorzystywane w użytecznym celu
•Przykładowo tworzywa sztuczne (uzyskane z wyrzuconych 
lodówek) są spalane w celu wytworzenia energii elektrycznej

Najniżej oceniane w hierarchii 
postępowania z odpadami

Najwyżej oceniane w hierarchii 
postępowania z odpadami

Odzysk

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
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(zob. załącznik I). Odzysk obejmuje recykling oraz odzyskiwanie metali i związków 
metali, a także spalanie do celów wytwarzania energii17. 

Rys. 3 – Poziomy docelowe dotyczące zbiórki odpadów elektrycznych na 
podstawie dyrektywy w sprawie WEEE 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dyrektywy 2012/19/UE i dyrektywy 
2002/96/WE. 

09 Z myślą o ochronie środowiska w dyrektywie w sprawie WEEE ustanowiono 
wspólne ogólnounijne wymogi w zakresie przetwarzania odpadów elektrycznych 
i elektronicznych, przy czym państwa członkowskie mogą ustanawiać dodatkowe 
minimalne standardy jakości w zakresie przetwarzania takich odpadów. Dyrektywa 
nadaje ponadto Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów wykonawczych 
ustanawiających minimalne standardy jakości w zakresie przetwarzania WEEE (w tym 
w zakresie odzysku, recyklingu i przygotowania do ponownego użycia) na podstawie 
prac organizacji normalizacyjnych prowadzonych w oparciu o mandat Komisji18. 

                                                      
17 Załącznik II do dyrektywy 2008/98/WE. 

18 Komisja Europejska, „Mandate M/518 – Mandate to the European Standardisation 
Organisations for Standardisation in the Field of Waste Electrical and Electronic 
Equipment”, 24 stycznia 2013 r. 

4 kg

Większa z dwóch poniższych wartości:

45% średniej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu 
w poprzedzających trzech latach 
w danym państwie członkowskim
W przypadku 10 państw członkowskich* 
co najmniej 40% średniej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu 
w poprzedzających trzech latach 
począwszy od 14 sierpnia 2016 r.

85% WEEE wytworzonego na terytorium 
danego państwa członkowskiego
W przypadku 10 państw członkowskich*
osiągnięcie tego celu może zostać odłożone 
w czasie, ale nie później niż do 14 sierpnia 
2021 r.

Począwszy od 2006 r. Począwszy od 2016 r. Począwszy od 2019 r.

Co najmniej 4 kg odpadów na mieszkańca
rocznie zebranych z gospodarstw domowych

Taka sama masa WEEE jak średnia masa 
zebranego sprzętu w danym państwie 
członkowskim w 3 poprzedzających latach

65% średniej masy sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego wprowadzonego do 
obrotu w poprzedzających trzech latach 
w danym państwie członkowskim

LUB

*BG, CZ, LV, LT, HU, MT, PL, RO, SI, SK

Cele wyznaczone w pierwszej dyrektywie w sprawie WEEE

Cele wyznaczone w obowiązującej dyrektywie w sprawie WEEE

http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0096:20080321:PL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0096:20080321:PL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=526
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=526
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=526
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10 W dyrektywie w sprawie WEEE stwierdzono, że przemieszczanie odpadów tego 
rodzaju do innych państw członkowskich lub państw trzecich może odbywać się 
jedynie zgodnie z przepisami unijnymi dotyczącymi transportu odpadów. Jeśli chodzi 
o transport odpadów do państw trzecich, przepisy prawa unijnego zakazują wywozu 
niebezpiecznych odpadów elektronicznych do państw spoza Unii, które nie są 
członkami OECD19. Od 2019 r. również przepisy prawa międzynarodowego zakazują 
wywozu różnych kategorii odpadów niebezpiecznych, w tym niebezpiecznych 
odpadów elektronicznych, z UE do państw nienależących do OECD20. 

Zadania i zakres odpowiedzialności 

11 Komisja Europejska, a w szczególności działająca w obrębie Komisji Dyrekcja 
Generalna ds. Środowiska (DG ENV), proponuje rozwiązania polityczne (w tym nowe 
prawodawstwo) i monitoruje wdrożenie polityki w zakresie elektroodpadów. Komisja 
może również wszczynać postępowania w zakresie uchybienia zobowiązaniom wobec 
tych państw członkowskich, które nie stosują się do przepisów unijnych. Urząd 
Statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat) – kolejna jednostka organizacyjna działająca 
w obrębie Komisji – odpowiada za zbieranie danych zgromadzonych przez państwa 
członkowskie w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego do obrotu, na temat zbiórki i odzysku WEEE (w tym recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia), a także na temat wywozu WEEE. Eurostat 
przeprowadza również kontrole spójności tych danych21 oraz przedstawia informacje 
na temat osiągnięcia założonych celów22. 

12 UE finansuje badania naukowe i budowanie zdolności w odniesieniu do 
elektroodpadów – w tym celu zapewniła niemal 100 mln euro za pośrednictwem 
programu „Horyzont 2020”23 i ponad 8 mln euro za pośrednictwem programu LIFE24. 
Ze środków budżetu UE zapewnia się również – za pośrednictwem Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – pewną kwotę finansowania na rzecz 

                                                      
19 Art. 36 rozporządzenia (UE) nr 1013/2006. 

20 Załącznik VII do konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania 
i usuwania odpadów niebezpiecznych. 

21 Art. 16 dyrektywy 2012/19/UE oraz decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/2193. 

22 Zob. publikacja Eurostatu pt. „Waste statistics – electrical and electronic equipment”. 

23 Zob. baza danych CORDIS. 

24 Zob. baza danych dotyczących projektów realizowanych w ramach programu LIFE. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2018-01-01
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2193/oj
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics_-_electrical_and_electronic_equipment
https://cordis.europa.eu/projects/en
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
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ogólnej infrastruktury gospodarowania odpadami, niemniej dane publikowane przez 
Komisję nie pozwalają stwierdzić, czy część tych środków przeznaczana jest na 
infrastrukturę służącą do gospodarki elektroodpadami25. 

13 Państwa członkowskie dokonały transpozycji dyrektywy w sprawie WEEE do 
prawa krajowego i ustanowiły procedury mające na celu jej wdrożenie. Ponadto 
przekazują one dane Eurostatowi. 

14 Producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz importerzy (a także 
upoważnieni przedstawiciele) w państwach członkowskich mają obowiązek 
dopilnować, by produkty wprowadzane do obrotu w UE były zgodne z przepisami 
unijnego prawa, oraz finansować gospodarowanie elektroodpadami. 

Odpady elektryczne i elektroniczne, Europejski Zielony Ład 
i gospodarka o obiegu zamkniętym 

15 W 2019 r. Komisja opublikowała komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego 
Ładu. Stanowi on „wstępny plan działania obejmujący główne polityki i środki” mający 
na celu „przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące 
w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce”26. Obok szeregu 
innych celów i działań w komunikacie przewidziano opracowanie „nowego planu 
działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym”. W ramach gospodarki 
o obiegu zamkniętym produkty i zawarte w nich materiały są wysoko cenione, co 
oznacza konieczność ograniczenia do minimum ilości wytwarzanych odpadów 
i utrzymania w możliwie jak największym zakresie materiałów w obiegu 
gospodarczym27. Takie podejście zakłada priorytetowe ograniczenie zużycia 
materiałów i preferowanie ponownego użycia względem recyklingu, a także 
wzmocnienie zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta. 

16 W marcu 2020 r. Komisja opublikowała komunikat pt. „Nowy plan działania UE 
dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej 

                                                      
25 Komisja Europejska, Portal Otwartych Danych, dane na temat Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

26 COM(2019) 640 final, s. 2. 

27 Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, „Closing the loop: New circular economy package”, 
styczeń 2016 r., s. 2–3. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/cf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
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Europy”28. Sprzęt elektroniczny i sprzęt ICT zostały w nim uznane za jeden 
z kluczowych łańcuchów wartości, wymagający „pilnych, kompleksowych 
i skoordynowanych działań”. 

17 W czwartym kwartale 2021 r. Komisja zamierza przedstawić inicjatywę dotyczącą 
urządzeń elektronicznych o zamkniętym cyklu życia29, której celem ma być 
promowanie wydłużonych cyklów życia produktów. Inicjatywa ma obejmować między 
innymi następujące elementy30: 

o rozwiązania regulacyjne dotyczące projektowania sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego z myślą o poprawie efektywności energetycznej, trwałości, 
możliwości naprawy, modernizacji, konserwacji, ponownego wykorzystania 
i recyklingu; 

o priorytetowe potraktowanie produktów elektronicznych i produktów ICT przy 
wdrażaniu „prawa do naprawy”, w tym prawa do aktualizacji przestarzałego 
oprogramowania; 

o rozwiązania regulacyjne dotyczące ładowarek do telefonów komórkowych 
i podobnych urządzeń; 

o usprawnienie zbiórki WEEE, m.in. dzięki zbadaniu możliwości wprowadzenia 
ogólnounijnego systemu zwrotu starych telefonów komórkowych, tabletów 
i ładowarek; 

o przegląd unijnych przepisów dotyczących stosowania substancji niebezpiecznych 
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

  

                                                      
28 COM(2020) 98 final. 

29 Załącznik do komunikatu COM(2020) 690 final. 

30 Sekcja 3.1 komunikatu COM(2020) 98 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN
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Zakres przeglądu i przyjęte podejście 
18 W niniejszym przeglądzie skupiono uwagę na roli i działaniach UE w odniesieniu 
do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podsumowano działania Unii 
dotyczące zagadnienia odpadów elektrycznych i elektronicznych i zwrócono uwagę na 
najważniejsze wyzwania związane z wdrożeniem dyrektywy w sprawie WEEE. Przegląd 
obejmuje okres od wejścia w życie dyrektywy w sprawie WEEE w 2012 r. (sierpień 
2012 r.) do stycznia 2021 r. Największą wagę przywiązano do rozpoznania wyzwań 
związanych z gospodarowaniem WEEE w UE. Kontrolerzy Trybunału odbyli spotkania 
z urzędnikami z DG ENV, a ponadto dokonali przeglądu następujących dokumentów: 

o sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego31 i krajowych 
najwyższych organów kontroli; 

o przeprowadzone przez Komisję Europejską oceny polityki, a w szczególności 
sprawozdanie końcowe z realizacji inicjatywy z 2017 r. służącej propagowaniu 
przestrzegania przepisów w zakresie WEEE; 

o sprawozdania Parlamentu Europejskiego, w tym dokumenty opracowane przez 
Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego; 

o publikacje dotyczące gospodarowania WEEE sporządzone przez badaczy, ośrodki 
analityczne i organizacje pozarządowe. 

                                                      
31 Sprawozdanie specjalne nr 1/2020 pt. „Unijne działania w zakresie ekoprojektu 

i etykietowania energetycznego – istotny wkład w poprawę efektywności energetycznej, 
niemniej osłabiony znacznymi opóźnieniami i nieprzestrzeganiem przepisów” oraz 
sprawozdanie specjalne nr 16/2019 pt. „Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska – 
możliwe jest zwiększenie ich przydatności dla podmiotów wyznaczających kierunki polityki”. 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=51214
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19 Niniejszy przegląd nie jest sprawozdaniem z kontroli i opiera się w dużej mierze 
na powszechnie dostępnych informacjach lub danych zgromadzonych na potrzeby jego 
sporządzenia. Przegląd zbiera w jednym miejscu dostępne informacje i wiedzę na 
temat aktualnego stanu unijnej polityki w zakresie odpadów elektrycznych 
i elektronicznych, a także wyzwań, przed którymi stoi UE, jeśli chodzi o zwiększenie 
wskaźnika odzysku tych odpadów. Zapewnia tym samym wkład w szerszą dyskusję 
dotyczącą ograniczenia ilości odpadów i sposobów przejścia na gospodarkę opartą 
w większym stopniu na obiegu zamkniętym. Publikacja przeglądu w pierwszym 
kwartale 2021 r. pozwoli Komisji uwzględnić zaprezentowane w nim wnioski w ramach 
inicjatywy dotyczącej urządzeń elektronicznych o zamkniętym cyklu życia, którą 
zaplanowano na ostatni kwartał 2021 r. 

  



 17 

 

Unijne ramy dotyczące odpadów 
elektrycznych i elektronicznych 

W UE zbiera się i odzyskuje proporcjonalnie więcej WEEE niż 
w innych częściach świata 

20 Globalne dane statystyczne dotyczące odpadów elektrycznych i elektronicznych 
wskazują, że poziomy zbierania i przetwarzania tych odpadów są w UE wyższe niż 
w większości innych miejsc na świecie. Zgodnie z danymi organizacji Global E-Waste 
Statistics Partnership w Europie (zarówno w państwach należących do UE, jak i spoza 
UE) generuje się wprawdzie największą ilość WEEE w przeliczeniu na mieszkańca, ale 
również w tej części świata poziom zbierania i recyklingu tych odpadów jest najwyższy. 
W Europie ilość wytworzonych elektroodpadów w przeliczeniu na mieszkańca jest 
porównywalna jak w Ameryce i Oceanii, a jednocześnie poziom zbierania i recyklingu 
jest ponad cztery razy większy (zob. tabela 1). 

Tabela 1 – Wytwarzanie, zbiórka i recykling odpadów elektrycznych 
i elektronicznych na poszczególnych kontynentach (2019) 

Wskaźniki Afryka Ameryki Azja Europa Oceania 

Ilość 
wytworzonych 
elektroodpadów 

Ogółem (w mln 
ton) 2,9 13,1 24,9 12,0 0,7 

Na mieszkańca 
(w kg) 2,5 13,3 5,6 16,2 16,1 

Udokumentowana 
ilość 
elektroodpadów 
zebranych 
i poddanych 
należytemu 
recyklingowi 

Ogółem (w mln 
ton) 0,03 1,2 2,9 5,1 0,06 

Odsetek całości 
wytworzonych 
odpadów (w %) 

0,9 9,4 11,7 42,5 8,8 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie publikacji Global E-waste Monitor 2020. 

21 Państwa członkowskie UE zazwyczaj osiągają lepsze wyniki w zakresie zbierania 
elektroodpadów niż większość państw trzecich, w tym państw rozwiniętych takich jak 
Stany Zjednoczone i Japonia (zob. rys. 1 w załączniku II). 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx
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Zbieranie i odzysk elektroodpadów w UE poprawiały się 
z upływem czasu 

22 Dane Eurostatu pokazują, że w okresie od 2012 do 2018 r. ilość zebranych 
elektroodpadów na mieszkańca w UE wzrosła (zob. rys. 4 i rys. 2 w załączniku II). Jak 
wynika z danych dostępnych za okres do 2018 r., pomimo różnic między 
poszczególnymi państwami członkowskimi ogólnie w UE odnotowuje się wzrost 
poziomu zbierania WEEE (w stosunku do średniej masy produktów wprowadzonych do 
obrotu w poprzednich trzech latach, zob. tabela 1 w załączniku II). 

Rys. 4 – Sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzony do obrotu 
a ilość zebranych elektroodpadów (UE-27, w kg na mieszkańca) 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Eurostatu. 

23 Odzysk obejmuje różnego rodzaju operacje, takie jak recykling, przygotowanie do 
ponownego użycia oraz spalanie (odzyskanie energii). Dane Eurostatu pokazują, że 
w UE w okresie od 2012 do 2018 r. ponad 87% zebranych elektroodpadów zostało 
poddane odzyskowi, a ponad 80% – recyklingowi (zob. rys. 5). 
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Rys. 5 – Poziom odzysku WEEE wraz z poziomem recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia (UE-27, w %) 

 
Uwaga: wskaźnik oblicza się względem zebranych odpadów elektrycznych i elektronicznych. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Eurostatu. 

Unii jako całości udawało się dotychczas osiągnąć cele 
w zakresie zbierania i odzysku, w związku z czym wyznaczyła 
ona sobie bardziej ambitne cele na tym polu 

24 W okresie od 31 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. państwa członkowskie UE 
musiały osiągnąć minimalny poziom zbierania WEEE z gospodarstw domowych 
w wymiarze średnio czterech kilogramów na mieszkańca rocznie32. Dane Eurostatu 
wskazują, że niemal wszystkie państwa UE osiągnęły ten poziom docelowy do 2015 r. 
(zob. rys. 2 w załączniku II). 

                                                      
32 Art. 5 ust. 5 dyrektywy 2002/96/WE oraz art. 7 ust. 1 dyrektywy 2012/19/UE. 
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25 Państwa członkowskie były zobowiązane osiągnąć w 2016 r. minimalny poziom 
zbierania w wysokości 45% całości WEEE (nie tylko z gospodarstw domowych), przy 
czym poziom ten oblicza się względem średniej masy sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego wprowadzonego do obrotu w poprzednich trzech latach33. Bułgarii, 
Czechom, Łotwie, Litwie, Węgrom, Malcie, Polsce, Rumunii, Słowenii i Słowacji 
przyznano odstępstwo zakładające osiągnięcie do sierpnia 2016 r. minimalnego 
poziomu 40%. Większość państw członkowskich osiągnęła poziom docelowy 45%, 
podobnie jak UE jako całość. Niemniej dwóm państwom członkowskim nie udało się 
osiągnąć tego poziomu, a kilka uzyskało gorsze wyniki w dwóch kolejnych latach, 
nawet jeśli przekraczały one wciąż założony minimalny poziom zbierania (zob. rys. 3 
i tabela 1 w załączniku II). 

26 Począwszy od 2019 r. państwa członkowskie muszą osiągnąć minimalny poziom 
zbierania w wysokości 65% całości WEEE, przy czym wskaźnik ten oblicza się względem 
średniej masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu 
w poprzednich trzech latach. Alternatywnie można zastosować poziom 85% 
elektroodpadów wytworzonych na terytorium danego państwa członkowskiego. 
W styczniu 2021 r. dane na temat zbiórki WEEE w 2019 r. nie były jeszcze dostępne. 

27 Dane z Eurostatu wskazują, że udało się osiągnąć unijne cele w zakresie odzysku 
i recyklingu wyznaczone na 2012 i 2015 r. (zob. rys. 4 i rys. 5 w załączniku II). 
Począwszy od 2018 r. poziomy docelowe w zakresie odzysku podlegają innej 
kategoryzacji WEEE, a dane dotyczące osiągnięcia tych poziomów nie były jeszcze 
dostępne w styczniu 2021 r. 

  

                                                      
33 Art. 7 ust. 1 dyrektywy 2012/19/UE. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj
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Podjęte przez Komisję działania 
zmierzające do udoskonalenia unijnej 
polityki w zakresie elektroodpadów 

UE dostosowała swoje przepisy w sprawie WEEE 

28 W dyrektywie w sprawie WEEE z 2012 r. zachowano główne elementy dyrektywy 
z 2003 r., wprowadzono jednak kilka istotnych zmian, do których można zaliczyć 
ustanowienie nowej klasyfikacji WEEE – dziesięć względnie wąskich kategorii 
zastąpiono sześcioma kategoriami otwartymi. 

29 Kolejną zmianą wprowadzoną w nowej dyrektywie było przyjęcie innych miar do 
celów ustalenia poziomów docelowych w zakresie zbiórki. Zgodnie z przepisami 
dyrektywy z 2003 r. wszystkie państwa członkowskie musiały osiągnąć poziom 
docelowy wynoszący 4 kg na mieszkańca w odniesieniu do zbiórki WEEE z gospodarstw 
domowych. Poziomy zbierania ustanowione w dyrektywie z 2012 r. na 2016 i 2019 r. 
mają z kolei zastosowanie do wszystkich elektroodpadów (z przedsiębiorstw 
i gospodarstw domowych). Te nowe poziomy docelowe wyrażono jako odsetek 
średniej masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu 
w danym państwie członkowskim w trzech poprzednich latach lub jako odsetek 
elektroodpadów wytworzonych w danym państwie członkowskim.  

30 W 2017 r. Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze ustanawiające wspólną 
metodę obliczania masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzanego do 
obrotu w każdym państwie członkowskim oraz wspólną metodę obliczania masy 
elektroodpadów wytworzonych w każdym państwie członkowskim, aby ujednolicić 
sposób obliczania rocznego poziomu zbierania WEEE przez państwa członkowskie34. 

31 W 2018 r. w wyniku zmiany dyrektywy w sprawie WEEE35 skonsolidowano 
obowiązki w zakresie sprawozdawczości w jedno coroczne sprawozdanie elektroniczne 
w oparciu o szablon sporządzony przez Komisję36. W następstwie zmiany dyrektywy 

                                                      
34 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/699. 

35 Dyrektywa (UE) 2018/849. 

36 Art. 16 ust. 6 dyrektywy 2012/19/UE. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2017/699/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32018L0849
http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
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ramowej w sprawie odpadów z tego samego roku wprowadzono ogólne minimalne 
wymogi dotyczące systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w tym 
systemów w zakresie WEEE37. W wyniku tej zmiany ustanowiono ponadto wymóg 
dostosowania opłat wnoszonych przez producenta lub importera na rzecz organizacji 
do spraw rozszerzonej odpowiedzialności producenta po uwzględnieniu kwestii 
dotyczących ekoprojektu takich jak trwałość, możliwość recyklingu i naprawy oraz 
obecność substancji niebezpiecznych. 

32 W 2019 r. Komisja przyjęła przepisy ujednolicające format rejestrowania przez 
państwa członkowskie producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego38, a także 
określające procedury gromadzenia danych i sprawozdawczości w uzupełnieniu do 
wprowadzonych w 2018 r. zmian w procedurach sprawozdawczych39. 

Komisja dokonała oceny wdrożenia polityki i wszczęła wobec 
niektórych państw członkowskich postępowania w sprawie 
uchybienia ciążących na nich zobowiązaniom 

33 Komisja zrealizowała w 2017 r. inicjatywę służącą propagowaniu przestrzegania 
przepisów w zakresie WEEE, w ramach której oceniono, czy państwa członkowskie 
stosują się do odnośnego prawodawstwa40. W toku tej inicjatywy dokonano klasyfikacji 
państw członkowskich UE – zostały one podzielone na trzy grupy w zależności od 
poziomu spełnienia kryteriów oceny (zob. rys. 6)41. 

                                                      
37 Art. 8a dyrektywy 2008/98/WE (zmienionej dyrektywą (UE) 2018/851). 

38 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/290. 

39 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/2193. 

40 Komisja Europejska, „WEEE compliance promotion exercise – final report”, grudzień 2017 r. 

41 „WEEE compliance promotion exercise – final report”, grudzień 2017 r., s. 76–84. 

http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
http://data.europa.eu/eli/dir/2018/851/oj
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/290/oj
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2193/oj
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
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Rys. 6 – Przeprowadzona przez Komisję ocena polityki państw 
członkowskich w zakresie gospodarowania WEEE (2017) 

 
Uwaga: wyniki oceny nie muszą oznaczać, że nie przestrzegano w sensie prawnym przepisów unijnych 
dotyczących WEEE. 

Źródło: publikacja pt. „WEEE compliance promotion exercise 2017”. 

34 W sprawozdaniu Komisji wskazano przykłady rozwiązań uznanych za dobre 
praktyki, do których należą: 

o swobodna konkurencja między podmiotami gospodarującymi WEEE w Bułgarii. 
Podmiotom przyznawano opłaty za zbiórkę odpadów proporcjonalnie do ich 
udziału w rynku; 

o obowiązkowe inwestowanie przez producentów i organizacje do spraw 
odpowiedzialności producenta w kampanie informacyjne i zwiększające 
świadomość społeczną w Portugalii; 

o wiążące wymogi dotyczące jakości przetwarzania wprowadzone w Irlandii 
i Francji; 

o zakaz płatności gotówkowych we Francji, tak aby zwiększyć możliwość śledzenia 
WEEE i zwalczać zjawisko wyprowadzania odpadów elektrycznych 
i elektronicznych poza oficjalny system; 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
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o stosowanie w Austrii oznakowań ekologicznych w przypadku sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, który został zaprojektowany z myślą o ułatwieniu 
napraw; 

o oddzielenie WEEE nadającego się i nienadającego się do ponownego użycia 
w głównych i dodatkowych punktach zbiórki we Flandrii (Belgia). 

35 W ramach tej inicjatywy służącej propagowaniu przestrzegania przepisów 
w zakresie WEEE przedstawiono również zalecenia dotyczące kwestii takich jak 
zarządzanie gospodarowaniem WEEE i finansowanie tego procesu, egzekwowanie 
przepisów, nielegalna działalność, podnoszenie świadomości, jakość danych, 
rozszerzona odpowiedzialność producenta, infrastruktura zbierania odpadów, 
ponowne użycie i projektowanie produktów. 

36 Komisja dokonała również oceny polityki w zakresie WEEE w sprawozdaniach do 
Rady i Parlamentu Europejskiego, jak również w sporządzanych co trzy lata 
sprawozdaniach z wdrożenia dyrektywy w sprawie WEEE (zob. rys. 7). 



 25 

 

Rys. 7 – Najważniejsze wnioski z wybranych sprawozdań Komisji 
zawierających ocenę polityki w zakresie WEEE 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie sprawozdań Komisji wymienionych w tabeli. 

37 Obok oceny wdrażania polityki Komisja wszczęła również wobec państw 
członkowskich 28 postępowań w sprawie uchybienia ciążącym na nich zobowiązaniom 
w związku z dyrektywą w sprawie WEEE. Komisja skierowała do Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości trzy sprawy w związku z niepowiadomieniem o transpozycji 
i wycofała te skargi sądowe po tym, jak odnośne trzy państwa członkowskie dokonały 
transpozycji dyrektywy. Zgodnie ze stanem na grudzień 2020 r. nierozstrzygnięte 
pozostają trzy sprawy związane z nieprawidłową transpozycją dyrektywy (zob. rys. 8). 
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Rys. 8 – Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w związku z dyrektywą w sprawie WEEE (zgodnie ze 
stanem na styczeń 2021 r.) 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji przekazanych przez Komisję. 
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Wyzwania związane 
z gospodarowaniem elektroodpadami 
w UE 

Wdrożenie obowiązujących wymogów związanych 
z przetwarzaniem elektroodpadów 

38 W dyrektywie w sprawie WEEE ustanowiono ogólne wymogi dotyczące 
„prawidłowego przetwarzania” tej kategorii odpadów, w tym42: 

o usunięcie wszelkich płynów; 

o usunięcie określonych substancji, mieszanin i części składowych, które mogą się 
różnić w zależności od kategorii WEEE (np. usunięcie lamp elektropromieniowych 
z telewizorów, usunięcie wkładów drukujących z drukarek); 

o minimalne podstawowe wymogi infrastrukturalne w przypadku obiektów 
wykorzystywanych do składowania i przetwarzania WEEE. 

39 W dyrektywie w sprawie WEEE dopuszczono również możliwość, by państwa 
członkowskie uzupełniły te podstawowe wymogi o minimalne standardy jakości 
dotyczącymi WEEE, a także przewidziano ujednolicenie wymogów w zakresie 
przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych w całej UE43. Komisja 
rozpoczęła ten proces, udzielając Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu 
Elektrotechniki (CENELEC) mandatu do opracowania wspólnych europejskich 
standardów dotyczących przetwarzania WEEE44. 

40 W okresie od 2014 do 2020 r. CENELEC opracował 13 standardów. Mają one 
charakter dobrowolny, choć zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie WEEE na 
podstawie tych standardów Komisja może określić ogólnounijne minimalne standardy 

                                                      
42 Dyrektywa 2012/19/UE, art. 8 ust. 2, załącznik VII i załącznik VIII. 

43 Art. 8 ust. 5 dyrektywy 2012/19/UE. 

44 Komisja Europejska, „Mandate M/518 – Mandate to the European Standardisation 
Organisations for Standardisation in the Field of Waste Electrical and Electronic 
Equipment”, 24 stycznia 2013 r. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=526
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=526
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=526
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jakości (do stycznia 2021 r. nie skorzystała jednak z tej możliwości). Standardy te 
dotyczą szeregu obszarów związanych ze zbiórką WEEE, takich jak45: 

o zbieranie odpadów i logistyka; 

o przetwarzanie i usuwanie zanieczyszczeń; 

o przygotowanie do ponownego użycia. 

41 Państwa członkowskie są odpowiedzialne za egzekwowanie obowiązujących 
przepisów dotyczących właściwego przetwarzania. W tym celu w dyrektywie w sprawie 
WEEE nałożono na państwa członkowskie minimalne wymogi w zakresie kontroli 
i nadzoru, w tym w odniesieniu do informacji przekazywanych przez producentów, 
kontroli wywozu WEEE poza UE, a także operacji prowadzonych w zakładach 
przetwarzania46. W dyrektywie dopuszczono ponadto, by państwa członkowskie 
obciążały producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego i podmioty 
transportujące WEEE kosztami analiz i kontroli w przypadkach, gdy podejrzewa się, że 
dany transport WEEE został fałszywie zadeklarowany jako używany sprzęt elektryczny 
i elektroniczny. 

42 W 2017 r. 13 spośród 28 państw należących wówczas do UE nie posiadało planów 
kontroli, które obejmowałyby zarówno przetwarzanie WEEE, jak i zbiórkę, a władze 
państw członkowskich często nie posiadały wystarczających zasobów, by objąć 
działaniami istotną liczbę podmiotów, a także nie przeprowadzały wymaganych 
przepisami prawa kontroli dotyczących równorzędnych warunków przetwarzania 
w odniesieniu do wywozu odpadów poza UE47 (zob. również pkt 10). 

43 Kontrole i przeglądy przeprowadzone przez najwyższe organy kontroli w szeregu 
państw członkowskich wykazały, że państwa UE często napotykają trudności we 
wdrażaniu przepisów unijnych w zakresie gospodarowania odpadami. Kontrolerzy 

                                                      
45 CENELEC, „European Standards for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)”, 

2017. 

46 Art. 23 dyrektywy 2012/19/UE. 

47 W następujących państwach członkowskich nie opracowano żadnych planów kontroli: 
Czechy, Dania, Luksemburg, Portugalia, Węgry, Włochy. Następujące państwa posiadały 
plany obejmujące albo wyłącznie zbiórkę, albo wyłącznie przetwarzanie: Belgia, Estonia, 
Rumunia. Nie uzyskano żadnych informacji na temat planów kontroli w następujących 
państwach członkowskich: Cypr, Francja, Grecja, Słowenia. Zob. Komisja Europejska, „WEEE 
compliance promotion exercise – final report”, grudzień 2017 r., s. 61–62, 74–75. 

https://www.cencenelec.eu/news/publications/publications/weee-brochure.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/2018-07-04
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en
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Trybunału zidentyfikowali osiem sprawozdań odnoszących się do kwestii związanych 
z wdrażaniem polityki w zakresie WEEE w UE, a także jedną skoordynowaną kontrolę 
przeprowadzoną jednocześnie przez większą liczbę najwyższych organów kontroli 
dotyczącą wykonania rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów48. 
W sprawozdaniach tych wskazano uchybienia we wdrażaniu unijnej polityki w zakresie 
WEEE (zob. załącznik III). 

Zwalczanie działalności przestępczej w zakresie 
gospodarowania elektroodpadami 

44 Przestępcy mogą dopuszczać się wielu rodzajów nielegalnych czynów związanych 
z gospodarowaniem WEEE. Przedsiębiorstwa, które otrzymują opłaty za przetwarzanie 
odpadów elektrycznych i elektronicznych, mogą zwiększyć swoje zyski, zamiast 
przetwarzania nielegalnie składując WEEE, niekiedy po usunięciu jedynie 
wartościowych części49. Organizowane są również nielegalne transporty WEEE do 
państw trzecich. Zgodnie z informacjami Międzynarodowej Organizacji Najwyższych 
Organów Kontroli (INTOSAI) potencjalne korzyści ekonomiczne związane z nielegalnym 
lub niewłaściwym gospodarowaniem odpadami są duże, natomiast ryzyko przyłapania 
na takim zachowaniu jest ogólnie niewielkie50. W sprawozdaniu sporządzonym na 
zlecenie prezydencji Rady Unii Europejskiej wskazano, że w przypadku przestępstw 
środowiskowych (w tym przestępstw dotyczących odpadów) wykrywalność jest niska, 
a ściganie takich spraw jest niekiedy na statystycznie nieistotnym poziomie51. Jak 
wynika z innego specjalistycznego sprawozdania52, dochody z działalności przestępczej 
w branży odpadów mogą być porównywalne do dochodów uzyskiwanych w handlu 
narkotykami, a jednocześnie sankcje są dużo mniejsze. 

                                                      
48 EUROSAI, „Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment 

Regulation”, październik 2013 r. 

49 Rucevska i in., „Waste Crime – Waste Risks: Gaps in Meeting the Global Waste Challenge”, 
ocena przeprowadzona w trybie pilnym przez Program Narodów Zjednoczonych ds. 
Ochrony Środowiska (UNEP), UNEP i GRID-Arendal, Nairobi i Arendal, 2015, s. 8. 

50 INTOSAI, „Auditing Waste Management”, październik 2016 r., s. 41. 

51 Rada Unii Europejskiej, 14065/19 –sprawozdanie końcowe z ósmej rundy wzajemnych ocen 
dotyczących przestępstw przeciwko środowisku, s. 12. 

52 EnviCrimeNet i Europol, „Intelligence Project on Environmental Crime (IPEC)”, luty 2015 r., 
s. 1. 

https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/9648
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/9648
https://www.environmental-auditing.org/media/5375/wgea-waste-managemen_e.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14065-2019-INIT/pl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14065-2019-INIT/pl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14065-2019-INIT/pl/pdf
http://www.envicrimenet.eu/images/docs/ipec_report_on_environmental_crime_in_europe.pdf
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45 Nielegalne składowanie i usuwanie wartościowych części z WEEE to poważny 
problem w UE. Przykładowo w okresie od 2009 do 2013 r. władze włoskie odkryły 299 
nielegalnych składowisk WEEE na obszarach takich jak lasy, strefy przemysłowe czy 
grunty rolne53. Inny przykład dotyczy Hiszpanii, gdzie władze wykryły, że 
przedsiębiorstwo zajmujące się recyklingiem WEEE gromadziło znaczne ilości odpadów 
elektrycznych i elektronicznych, pozostawiając je nieprzetworzone (zob. ramka 2).  

Ramka 2 

Przykład niewłaściwego gospodarowania WEEE w UE 

W lipcu 2020 r. władze hiszpańskie zatrzymały pięć osób z kierownictwa 
przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem WEEE z siedzibą w Sewilli. Władze 
zarzuciły przedsiębiorstwu, że nie przetwarzało otrzymanych odpadów 
niebezpiecznych. Między innymi gromadziło ono wszystkie odpady wytwarzane 
w Andaluzji zawierające gazowe czynniki chłodnicze, takie jak lodówki, 
klimatyzatory, a także elektryczne podgrzewacze wody (w przypadku których takie 
gazy obecne są w materiałach izolacyjnych). Gazy te mogą być szczególnie 
szkodliwe dla warstwy ozonowej Ziemi, a ponadto stanowiły one potencjalne 
ryzyko zdrowotne dla pracowników zatrudnionych w zakładzie i osób 
mieszkających w okolicy54. 

46 Jak wynika z danych Eurostatu, państwa członkowskie UE zbierają WEEE w ilości 
odpowiadającej mniej niż połowie masy wszystkich produktów elektrycznych 
i elektronicznych wprowadzonych do obrotu (zob. rys. 3 oraz tabela 1 w załączniku II). 
W ramach projektu przeciwdziałania nielegalnemu handlowi WEEE55 oszacowano, że 
niewłaściwe gospodarowanie wyrzuconym sprzętem elektronicznym w samej Europie 
dotyczy dziesięciokrotnie większej ilości odpadów niż WEEE nielegalnie wywieziony do 
innych części świata. W 2015 r. oszacowano, że każdego roku 28 państw będących 

                                                      
53 Biffi, Laura; Ciafani, Stefano; Dodaro, Francesco; Pergolizzi, Antonio; Ceglie, Chiara; Longoni, 

Fabrizio; Lorusso, Luca, „I pirati dei RAEE – Dall’analisi dei fenomeni d’illegalità nella 
raccolta, gestione e riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, alle 
attività di prevenzione e di contrasto”, Centro di Coordinamento RAEE/Legambiente, 2014, 
s. 11. 

54 Guardia Civil, „Cinco detenidos y dos investigados en una empresa de Sevilla dedicada al 
reciclaje electrónico”, 14 lipca 2020 r. 

55 Huisman i in., „Countering WEEE Illegal Trade (CWIT) – Summary Report. Market 
Assessment, Legal Analysis, Crime Analysis and Recommendations Roadmap”, sierpień 
2015 r., s. 16. 

https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/raee_dossier_i_pirati_dei_raee_02.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/raee_dossier_i_pirati_dei_raee_02.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/raee_dossier_i_pirati_dei_raee_02.pdf
https://www.guardiacivil.es/en/prensa/noticias/7526.html
https://www.guardiacivil.es/en/prensa/noticias/7526.html
https://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf
https://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf
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wówczas członkami UE wywoziło około 400 tysięcy ton nieudokumentowanych 
elektroodpadów wraz z używanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym56. Aby 
umieścić te dane w kontekście – ta wielkość wywozu odpowiadała około 10,5% 
prawidłowo zebranego WEEE w tych 28 państwach w 2015 r.57 

47 Transporty odpadów elektrycznych i elektronicznych do innych państw 
członkowskich UE muszą odbywać się zgodnie z unijnymi przepisami w zakresie 
przemieszczania odpadów (a w szczególności rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006)58. 
Jeśli chodzi natomiast o wywóz do państw trzecich, przepisy zarówno prawa unijnego, 
jak i międzynarodowego zakazują wywożenia niebezpiecznych elektroodpadów 
z państw UE do państw nienależących do OECD59. Aby wspomóc władze państw 
członkowskich, w dyrektywie w sprawie WEEE zawarto przepisy mające na celu 
rozróżnienie między używanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym a WEEE60. 

48 Do nielegalnego przemieszczania odpadów elektrycznych i elektronicznych często 
dochodzi za sprawą nieprawidłowego sklasyfikowania WEEE jako używanego sprzętu61. 
W ten sposób transporty są nieprawidłowo rejestrowane jako zwyczajne operacje 
handlowe, tak aby uniknąć spełnienia wymogów prawnych (zob. ramka 3). Dyrektywa 
w sprawie WEEE zawiera obecnie przepisy pozwalające rozróżnić sprzęt używany 
i odpady elektryczne i elektroniczne. Przepisy te są uzupełnione wytycznymi UE62. 
Eksperyment przeprowadzony przez organizację pozarządową Basel Action Network 

                                                      
56 Huisman i in., „Countering WEEE Illegal Trade: Summary Report”, 2015, s. 16. 

57 Eurostat, zbiór danych pn. „Waste electrical and electronic equipment (WEEE) by waste 
management operations” [ENV_WASELEE__custom_441774]. 

58 Art. 10 ust. 1 dyrektywy 2012/19/UE. 

59 Art. 36 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, decyzja OECD C(2001)107/Final oraz 
załącznik VII do konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania 
i usuwania odpadów niebezpiecznych. 

60 Załącznik VI do dyrektywy 2012/19/UE. 

61 Forti V. i in., „The Global E-waste Monitor 2020: Quantities, flows and the circular economy 
potential”, Uniwersytet Narodów Zjednoczonych (UNU) / Instytut Narodów Zjednoczonych 
ds. Szkolenia i Badań (UNITAR) – współprowadzony program SCYCLE, Międzynarodowy 
Związek Telekomunikacyjny (ITU) i Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Odpadów Stałych 
(ISWA), Bonn/Genewa/Rotterdam, 2020, s. 14. 

62 Dyrektywa 2012/19/UE, art. 23 i załącznik VI. Zob. również „Correspondents’ Guidelines No 
1 on Shipments of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and of used Electrical 
and Electronic Equipment (EEE) suspected to be WEEE”. 

https://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf
https://www.cwitproject.eu/wp-content/uploads/2015/09/CWIT-Final-Report.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/7b5d56e5-bab4-4372-8a14-427245ec35b5?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/7b5d56e5-bab4-4372-8a14-427245ec35b5?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012L0019-20180704&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2018-01-01
https://one.oecd.org/document/C(2001)107/FINAL/en/pdf
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/shipments/correspondence_guidlines_1.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/shipments/correspondence_guidlines_1.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/shipments/correspondence_guidlines_1.pdf
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(BAN) pozwolił rzucić więcej światła na to, gdzie trafia WEEE. W okresie od kwietnia do 
września 2017 r. BAN oddała 314 używanych artykułów elektrycznych i elektronicznych 
potajemnie wyposażonych w urządzenia śledzące GPS do punktów zbiórki WEEE 
w dziesięciu państwach członkowskich UE. Z ogólnej liczby 314 śledzonych artykułów 
303 pozostały w UE, natomiast 11 znalazło się w siedmiu różnych państwach 
i terytoriach nienależących do OECD (Ghana, Hongkong, Nigeria, Pakistan, Tanzania, 
Tajlandia i Ukraina)63. 

Ramka 3 

Przykład nielegalnych transportów elektroodpadów 

W czerwcu 2020 r. władze hiszpańskie przy wsparciu władz włoskich i Europolu 
rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą odpowiedzialną za nielegalne transporty 
odpadów niebezpiecznych, w tym WEEE, z Wysp Kanaryjskich. Członkowie grupy 
świadomie błędnie klasyfikowali WEEE jako towary używane i dostarczali odpady 
nabywcom w Afryce. Łączna ilość WEEE przetransportowanego w ten sposób 
w 2018 i 2019 r. wyniosła ponad 750 000 kg64. 

49 W unijnym rozporządzeniu w sprawie przemieszczania odpadów odpady 
klasyfikuje się jako „odpady z wykazu zielonego” – wówczas w przypadku 
przemieszczania obowiązują mniej rygorystyczne wymogi – lub jako „odpady z wykazu 
bursztynowego”, w przypadku których wymogi są bardziej rygorystyczne65. 
Nieprzetworzone elektroodpady, stanowiące zazwyczaj odpady niebezpieczne, 
podlegają zasadniczo wykazowi bursztynowemu. W wyniku wspólnej kontroli 
dotyczącej egzekwowania przepisów rozporządzenia w sprawie przemieszczania 
odpadów przeprowadzonej przez najwyższe organy kontroli z siedmiu państw 
członkowskich i Norwegii stwierdzono, że odpady niebezpieczne (które obejmują 
większość rodzajów WEEE) są często przywożone i wywożone jako towary lub jako 
odpady z wykazu zielonego, aby uniknąć bardziej rygorystycznych procedur i wymogów 

                                                      
63 Basel Action Network, „Holes in the Circular Economy:WEEE Leakage from Europe”, 2019, 

s. 6. 

64 Europol, „2500 tonnes of waste trafficked from the Canary Islands to Africa”, 
29 czerwca 2020 r. 

65 Załączniki III i IV do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006. 

http://wiki.ban.org/images/f/f4/Holes_in_the_Circular_Economy-_WEEE_Leakage_from_Europe.pdf
http://wiki.ban.org/images/f/f4/Holes_in_the_Circular_Economy-_WEEE_Leakage_from_Europe.pdf
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2-500-tonnes-of-waste-trafficked-canary-islands-to-africa
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2018-01-01
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mających zastosowanie do odpadów z wykazu bursztynowego66. W marcu 2021 r. 
Komisja prowadziła wciąż prace nad przeglądem przedmiotowego rozporządzenia67. 

50 W danych statystycznych na temat handlu międzynarodowego brak jest 
rozróżnienia na nowy i używany sprzęt elektryczny i elektroniczny68. Do nielegalnych 
transportów WEEE może dojść za sprawą błędnego sklasyfikowania odpadów jako 
sprzętu używanego (zob. pkt 48). Zgodnie z informacjami Światowej Organizacji Celnej 
sytuacja ta powinna się zmienić wraz z wprowadzeniem nowego nagłówka „Odpady 
i pozostałości elektryczne i elektroniczne” w najnowszej wersji nomenklatury systemu 
zharmonizowanego stosowanej do celów klasyfikowania towarów w handlu 
międzynarodowym. Wersja ta ma wejść w życie w styczniu 2022 r.69 

51 Jak wynika z informacji podanych przez Komisję Europejską, w latach 2013–2015 
państwa członkowskie (w tym Zjednoczone Królestwo) zgłosiły wykrycie 2 800 
nielegalnych transportów odpadów (z uwzględnieniem wszystkich rodzajów 
odpadów)70. W okresie od 2014 do 2015 r. grupa 14 organów ochrony środowiska 
z europejskich państw i regionów (Austrii, Czech, Finlandii, Irlandii, Irlandii Północnej, 
Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Szkocji, Szwecji i Walii) zgłosiła łącznie 815 
przypadków naruszenia przepisów dotyczących przemieszczania odpadów, z czego 99 
dotyczyło nielegalnych transportów WEEE71. W sprawozdaniu opublikowanym przez 
ekspertów biorących udział w projekcie badawczym BlockWaste oszacowano, że 

                                                      
66 EUROSAI, „Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment 

Regulation: Joint report based on eight national audits”, 2013, s. 6. 

67 Komisja Europejska, „Inception Impact Assessment: Waste Shipment – revision of EU rules”, 
2020. 

68 Krings, Hanna, „International trade in second-hand electronic goods and the resulting 
global rebound effect”, MAGKS Joint Discussion Paper Series in Economics, nr 38-2015, 
Uniwersytet w Marburgu, School of Business and Economics, Marburg, 2015, s. 7. 

69 Omi, Kenji, „Current situation, analysis and observations on waste control at borders by 
Customs.WCO Research Paper No. 50”, grudzień 2020 r., s. 16. Zob. również Światowa 
Organizacja Celna, „The new 2022 Edition of the Harmonized System has been accepted”, 
8 stycznia 2020 r. 

70 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonania 
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania 
odpadów (COM(2018) 762), s. 7. 

71 Olley, Katie i in., „IMPEL – TFS Enforcement Actions 2014-2015: Enforcement of the 
European Waste Shipment Regulation”, Europejska Sieć Wdrażania i Egzekwowania Prawa 
Ochrony Środowiska (IMPEL), s. 28–32. 

https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules-
https://www.econstor.eu/handle/10419/129289
https://www.econstor.eu/handle/10419/129289
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/research/research-paper-series/50_waste_control_at_borders_by_customs_omi_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/research/research-paper-series/50_waste_control_at_borders_by_customs_omi_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/research/research-paper-series/50_waste_control_at_borders_by_customs_omi_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/january/the-new-2022-edition-of-the-harmonized-system-has-been-accepted.aspx
chttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018JC0036&from=PL
chttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018JC0036&from=PL
chttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018JC0036&from=PL
https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2016/10/IMPEL-Enforcement-Actions-2014-15-FINAL-report.pdf
https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2016/10/IMPEL-Enforcement-Actions-2014-15-FINAL-report.pdf
https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2016/10/IMPEL-Enforcement-Actions-2014-15-FINAL-report.pdf


 34 

 

w latach 2010–2014 33% odpadów niebezpiecznych wytworzonych w UE (co obejmuje 
WEEE o statusie odpadu niebezpiecznego) nie zostało zarejestrowanych jako 
przetworzone72. 

52 Światowa Organizacja Celna organizuje od 2009 r. operacje DEMETER, w ramach 
których organy celne i inne organy prowadzą wspólne działania w celu 
wyegzekwowania wymogów handlowych nałożonych na mocy porozumień 
międzynarodowych (np. wymogów dotyczących obrotu odpadami). W 2020 r. 
w operacji DEMETER VI udział wzięły 73 organy celne, jak również szereg innych 
podmiotów, w tym Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz 
Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol). W następstwie 
tej operacji doszło do 131 przypadków konfiskaty, z których większość dotyczyła 
odpadów metalowych, ale skonfiskowane zostały również elektroodpady. W UE do 
większości konfiskat doszło w Belgii, Polsce i Danii73. W ramach wcześniejszych operacji 
DEMETER również skonfiskowano niebezpieczne elektroodpady74. 

Dalsze zwiększanie ilości odpadów elektrycznych 
i elektronicznych, które są zbierane, poddawane recyklingowi 
i ponownie używane 

53 W dyrektywie w sprawie WEEE ustanowiono minimalny poziom zbierania 
w wysokości 65% całości WEEE, przy czym wskaźnik ten oblicza się względem średniej 
masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu 
w poprzednich trzech latach. Alternatywnie – począwszy od 2019 r. – można stosować 
poziom 85% WEEE wytworzonych na terytorium danego państwa członkowskiego75. 
Do celów pierwszej z tych wartości docelowych (65%) poziom zbierania oblicza się 
względem średniej masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do 
obrotu, co oznacza, że odsetek 65% nie odnosi się do tego, jaki procent wytworzonego 
WEEE został zebrany. 

                                                      
72 Meneghini i in., „An exploratory estimate of the extent of illicit waste trafficking in the EU”, 

projekt BlockWaste, październik 2017 r., s. 29–30. 

73 Światowa Organizacja Celna, „Operation DEMETER VI thwarts transboundary shipments of 
illegal waste and ozone depleting substances”, 29 października 2020 r. 

74 Światowa Organizacja Celna, „Illegal trade in waste: overview of Operation Demeter IV”, 
28 listopada 2018 r. 

75 Art. 7 ust. 1 dyrektywy 2012/19/UE. 

http://www.blockwaste.eu/p/publications.html
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/october/operation-demeter-vi-thwarts-transboundary-shipments-of-illegal-waste-and-ozone-depleting-substances.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/october/operation-demeter-vi-thwarts-transboundary-shipments-of-illegal-waste-and-ozone-depleting-substances.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/november/illegal-trade-in-waste-overview-of-operation-demeter-iv.aspx
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj/pol
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54 Państwa członkowskie mają obowiązek przekazać dane za 2019 r. do Eurostatu 
w terminie do czerwca 2021 r., stąd w styczniu 2021 r. statystyki za 2019 r. nie były 
jeszcze dostępne. Dane za 2017 i 2018 r. w posiadaniu Eurostatu wskazują, że 
niewielka liczba państw członkowskich osiągnęła poziom zbierania 65% w tych latach 
(zob. rys. 3 w załączniku II). W badaniu oszacowano, że jedynie Bułgaria i Chorwacja 
osiągną ten poziom docelowy 65% w 2019 r., a żadne z państw członkowskich nie 
osiągnie alternatywnego poziomu docelowego wynoszącego 85%76. Główną przyczyną 
takiego stanu rzeczy było mieszanie WEEE ze złomem metalowym77 (zob. rys. 9). 

                                                      
76 C.P. Baldé, M. Wagner, G. Iattoni, R. Kuehr, „In-depth Review of the WEEE Collection Rates 

and Targets in the EU-28, Norway, Switzerland, and Iceland”, 2020, Uniwersytet Narodów 
Zjednoczonych (UNU) / Instytut Narodów Zjednoczonych ds. Szkolenia i Badań (UNITAR) – 
współprowadzony program SCYCLE, Bonn, Niemcy, s. 28–31. 

77 Tamże, s. 32–50. 

https://globalewaste.org/publications/
https://globalewaste.org/publications/
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Rys. 9 – Różnica między faktycznie osiągniętymi wartościami a celem 
w zakresie zbierania odpadów na 2019 r. 
(na podstawie danych liczbowych za 2018 r., UE-27 + Zjednoczone 
Królestwo, Norwegia i Islandia) 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie publikacji „In-depth review of the WEEE 
Collection Rates and Targets”, UNU/UNITAR. 

55 Docelowe poziomy zbierania na 2019 r. stanowią uzupełnienie zestawu celów 
w zakresie odzysku, które mają zastosowanie począwszy od 2018 r. Te cele w zakresie 
odzysku obejmują minimalne poziomy odzyskiwania, ale również minimalne poziomy 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (zob. rys. 10). 

Możliwe sposoby zwiększenia ilości zbieranych odpadów

Możliwe usprawnienia Szacunkowa roczna poprawa
(w kg na mieszkańca)

WEEE wymieszany ze złomem metalowym 2,1
Uchybienia w sprawozdawczości dotyczącej zbierania WEEE z 
przedsiębiorstw

1,8

WEEE wyrzucany do zwykłych pojemników na śmieci 1,4
Uchybienia w sprawozdawczości dotyczącej legalnego wywozu 
używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1–2

Nielegalny wywóz WEEE 0,5–1,4
Wdrożenie przepisów i mechanizmy egzekwowania >2

Szacowany inwentarz
(w kg na mieszkańca)

Ilość WEEE zgromadzonego obecnie w gospodarstwach 
domowych

4–5

Cel w wysokości 65% – 13,5 kg na mieszkańca 

Zbiórka – 9,5 kg na mieszkańca
Różnica między 

osiągniętą wartością 
a celem

https://weee-forum.org/projects-campaigns/weeeflows/
https://weee-forum.org/projects-campaigns/weeeflows/
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Rys. 10 – Cele w zakresie odzysku WEEE obowiązujące od 15 sierpnia 
2018 r. 

 
Uwaga: cele odnoszą się do WEEE przetworzonego po zbiórce. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dyrektywy w sprawie WEEE. 

56 Nawet jeśli UE miałaby osiągnąć minimalny poziom zbierania w wysokości 65% 
w każdej z sześciu kategorii zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wciąż 
duża część WEEE nie byłaby ani poddawana recyklingowi, ani przygotowywana do 
użycia. W tym hipotetycznym scenariuszu UE poddawałaby recyklingowi (względem 
średniej masy produktów wprowadzonych do obrotu) 35,75% telefonów 
komórkowych, 45,5% telewizorów i 52% lodówek w UE (zob. rys. 11). 
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Rys. 11 – Odzysk, recykling i przygotowanie do ponownego użycia przy 
założeniu poziomu zbierania w wysokości 65% 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dyrektywy w sprawie WEEE. 

57 Odpowiedni projekt produktu może przyczynić się do ograniczenia ilości
elektroodpadów i rozpowszechnienia ponownego użycia dzięki zwiększeniu trwałości 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ułatwieniu napraw78. Producenci mogą 
zwiększyć trwałość produktu, dokonując przykładowo lepszego wyboru materiałów 
i wprowadzając zmiany w technikach wykorzystywanych przy łączeniu różnych części 
produktu. Poprawa projektowania może również zwiększyć możliwości naprawy 
produktu. 

58 W dyrektywie w sprawie WEEE zawarto pewne przepisy dotyczące projektowania
produktów. Ponadto w nowym planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu 
zamkniętym przewidziano zmiany w projektowaniu produktów, co ma przyczynić się 
do zbudowania gospodarki opartej w większym stopniu na obiegu zamkniętym. 

78 Parajuly, K. i in., „Future e-waste scenarios”, StEP, UNU Vie-SCYCLE, a także UNEP IETC, 
Bonn i Osaka, 2019, s. 20. 
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Jeśli państwa członkowskie osiągnęłyby cel w zakresie zbierania w wysokości 65%*, 
przełożyłoby się to na następujący odsetek w poszczególnych kategoriach sprzętu:

* Odsetek odnosi się do średniej średniej masy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do 
obrotu w poprzednich trzech latach.

https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/30809
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Trybunał zwracał już uwagę na rolę projektowania w zapewnieniu możliwości 
recyklingu i naprawy produktu oraz jego trwałości (zob. ramka 4). 

Ramka 4 

Wcześniejsze prace Trybunału dotyczące ekoprojektu 

W sprawozdaniu specjalnym nr 1/202079 Trybunał zwrócił uwagę, że Komisja 
zaczęła uwzględniać czynniki takie obecność surowców krytycznych i rzadkich, 
a także możliwość recyklingu, naprawy i trwałość produktu. Kontrolerzy zalecili, by 
Komisja przyjęła standardowe ramy metodyki w celu uwzględnienia wymogów 
z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, które to ramy miałyby być stosowane 
podczas prac przygotowawczych dotyczących wniosków ustawodawczych 
odnoszących się do projektowania produktów. Komisja przyjęła to zalecenie 
i powinna wdrożyć je w terminie do grudnia 2021 r. 

59 W 2019 r. Komisja zaktualizowała wymogi w zakresie ekoprojektu w odniesieniu 
do dziesięciu różnych kategorii produktów80. W przypadku sześciu z nich (urządzeń 
chłodniczych, wyświetlaczy elektronicznych, zmywarek do naczyń dla gospodarstw 
domowych, pralek i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych, urządzeń 
chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej i sprzętu do spawania)81 nałożono na 
producentów wymóg zapewnienia do 2021 r., by produkty były zaprojektowane 
w sposób umożliwiający dokonywanie napraw przy użyciu „powszechnie dostępnych 
narzędzi”. W zmienionych wymogach wskazano również, że producenci mają 
obowiązek udostępniać części zamienne profesjonalnym serwisom naprawczym 
(i w niektórych przypadkach również użytkownikom końcowym). 

                                                      
79 Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 1/2020 pt.„Unijne 

działania w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego – istotny wkład 
w poprawę efektywności energetycznej, niemniej osłabiony znacznymi opóźnieniami 
i nieprzestrzeganiem przepisów”. 

80 Komisja Europejska, „Press corner: The new ecodesign measures explained”, 
1 października 2019 r. 

81 Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2019, rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2021, 
rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2022, rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2023, 
rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2024 i rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1784. 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=52828
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_5889
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_5889
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2019/oj?locale=pl
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2021/oj?locale=pl
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2022/oj?locale=pl
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2023/oj?locale=pl
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2024/oj?locale=pl
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1784/oj?locale=pl
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60 Te zaktualizowane wymogi w zakresie ekoprojektu nie obejmują jeszcze pewnych 
popularnych kategorii sprzętu, takich jak telefony komórkowe i komputery. Europejska 
Organizacja Konsumentów (BEUC) reprezentująca 45 organizacji konsumenckich z 32 
państw europejskich skrytykowała te wymogi, ponieważ nie gwarantują one 
użytkownikom końcowym takiego samego prawa dostępu do części zamiennych jak 
profesjonalnym serwisom naprawczym82. 

  

                                                      
82 BEUC, „Thanks to the EU, we’re moving closer to a repair society”, 2 października 2019 r. 

https://www.beuc.eu/blog/thanks-to-the-eu-were-moving-closer-to-a-repair-society/
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Uwagi końcowe 
61 UE opracowała ramy gospodarowania elektroodpadami, które w porównaniu 
z podobnymi rozwiązaniami stosowanymi w innych miejscach na świecie należy ocenić 
korzystnie. Średnio państwa członkowskie UE zbierają i odzyskują większy odsetek 
WEEE niż państwa trzecie, a zbiórka i odzysk elektroodpadów poprawiały się w Unii 
z biegiem czasu. Obecnie w UE recyklingowi poddaje się ponad 80% zbieranego WEEE. 
Unii jako całości udawało się dotychczas osiągnąć cele w zakresie zbierania i odzysku 
WEEE, choć niektóre państwa członkowskie nie osiągnęły celu dotyczącego zbierania 
przyjętego na 2016 r. UE następnie ustanowiła bardziej ambitne cele w tej dziedzinie 
(przy czym brak jest jeszcze danych na temat ich realizacji). 

62 Z czasem UE udoskonaliła przepisy dotyczące odpadów elektronicznych, 
dokonując przeglądu założonych celów, kategorii tych odpadów i procedur 
sprawozdawczych. Komisja oceniła wdrożenie polityki, zapewniła wytyczne i wszczęła 
wobec niektórych państw członkowskich postępowania w sprawie uchybienia ciążącym 
na nich zobowiązaniom. 

63 Wciąż utrzymują się pewne problemy związane z gospodarowaniem odpadami 
elektrycznymi i elektronicznymi w UE. Jednym z nich jest wdrożenie obowiązujących 
wymogów w zakresie przetwarzania odpadów tego rodzaju. Przykładowo, niektóre 
państwa członkowskie nie posiadają wystarczających zasobów, by objąć działaniami 
istotną liczbę podmiotów lub by przeprowadzać wymagane przepisami prawa kontrole 
dotyczące równorzędnych warunków przetwarzania w odniesieniu do wywozu 
odpadów poza UE. Kolejnym problemem jest konieczność uporania się 
z nieprawidłowym gospodarowaniem tymi odpadami, nielegalnymi transportami i inną 
powiązaną działalnością przestępczą. Ponadto UE stoi przed wyzwaniem polegającym 
na dalszym zwiększaniu ilości elektroodpadów zbieranych, poddawanych recyklingowi 
i ponownie używanych. 
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Niniejszy przegląd został przyjęty przez Izbę I, której przewodniczy członek Trybunału 
Obrachunkowego Samo Jereb, w Luksemburgu w dniu 14 kwietnia 2021 r. 

 W imieniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Prezes 
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Załączniki 

Załącznik I – Podsumowanie celów w zakresie odzysku 
i recyklingu WEEE ustanowionych przez UE 
Tabela 1 – Cele w zakresie odzysku i recyklingu WEEE w UE 

Od 13 sierpnia 2012 r. 
do 

14 sierpnia 2015 r. 

Od 15 sierpnia 2015 r. 
do 

14 sierpnia 2018 r. 
Od 15 sierpnia 2018 r. 

80% sprzętu poddane 
odzyskowi, z czego 75% 
poddane recyklingowi; odnosi 
się do WEEE należącego do 
kategorii 1 albo 10 wskazanych 
w załączniku I 

85% sprzętu poddane 
odzyskowi, z czego 80% 
poddane recyklingowi 
i przygotowane do ponownego 
użycia; odnosi się do WEEE 
należącego do kategorii 1 albo 
10 wskazanych w załączniku I 

85% sprzętu poddane 
odzyskowi, z czego 80% 
poddane recyklingowi 
i przygotowane do ponownego 
użycia; odnosi się do WEEE 
należącego do kategorii 1 albo 
4 wskazanych w załączniku III 

75% sprzętu poddane 
odzyskowi, z czego 65% 
poddane recyklingowi; odnosi 
się do WEEE należącego do 
kategorii 3 albo 4 wskazanych 
w załączniku I 

80% sprzętu poddane 
odzyskowi, z czego 70% 
poddane recyklingowi 
i przygotowane do ponownego 
użycia; odnosi się do WEEE 
należącego do kategorii 3 albo 
4 wskazanych w załączniku I 

80% sprzętu poddane 
odzyskowi, z czego 70% 
poddane recyklingowi 
i przygotowane do ponownego 
użycia; odnosi się do WEEE 
należącego do kategorii 2 
wskazanej w załączniku III 

70% sprzętu poddane 
odzyskowi, z czego 50% 
poddane recyklingowi; odnosi 
się do WEEE należącego do 
kategorii 2, 5, 6, 7, 8 albo 9 
wskazanych w załączniku I 

75% sprzętu poddane 
odzyskowi, z czego 55% 
poddane recyklingowi 
i przygotowane do ponownego 
użycia; odnosi się do WEEE 
należącego do kategorii 2, 5, 6, 
7, 8 albo 9 wskazanych 
w załączniku I 

75% sprzętu poddane 
odzyskowi, z czego 55% 
poddane recyklingowi 
i przygotowane do ponownego 
użycia; odnosi się do WEEE 
należącego do kategorii 5 albo 
6 wskazanych w załączniku III 

80% gazowych lamp 
wyładowczych zostaje 
poddanych recyklingowi 

80% gazowych lamp 
wyładowczych zostaje 
poddanych recyklingowi 

80% lamp zostaje poddanych 
recyklingowi 

 

Kategorie wskazane 
w załączniku I 

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 
3. Urządzenia IT i telekomunikacyjne 
4. Sprzęt konsumencki i panele fotowoltaiczne 
5. Urządzenia oświetleniowe 
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem 

wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych) 
7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy 
8. Wyroby medyczne (z wyjątkiem wszelkich wyrobów 

wszczepionych i wyrobów zainfekowanych) 
9. Przyrządy do nadzoru i kontroli 
10. Automaty wydające 
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Kategorie wskazane 
w załączniku III 

1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury 
2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni 

większej niż 100 cm2 
3. Lampy 
4. Sprzęt wielkogabarytowy (którykolwiek z zewnętrznych 

wymiarów przekraczający 50 cm) 
5. Sprzęt małogabarytowy (żaden z zewnętrznych wymiarów nie 

przekracza 50 cm) 
6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny 

(żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm) 

Uwaga: wartości docelowe odnoszą się do WEEE przetworzonego po zbiórce, nie do produktów 
wprowadzonych do obrotu. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie prawodawstwa UE. 
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Załącznik II – Dane dotyczące zbiórki i odzysku WEEE 
Rys. 1 – Poziom zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych (w %, 
dane za 2017 r.) 

 
Uwaga: poziom zbierania wyrażony jako odsetek ilości wygenerowanych odpadów. * Chyba że 
wskazano inaczej. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych organizacji Global E-Waste Statistics 
Partnership. 

3

5

6

11

11

13

14

15

16

18

22

22

38

57

63

71

72

17

23

27

31

33

34

40

41

42

45

46

46

51

52

54

55

55

56

57

59

60

61

69

70

70

76

78

Chile

Republika Południowej Afryki (2015)

Rosja (2014)

Rwanda (2018)

Australia (2018)

Ukraina

Kanada (2016)

Stany Zjednoczone

Chiny (2018)

Turcja (2015)

Serbia (2015)

Japonia

Korea Południowa

Zjednoczone Królestwo

Szwajcaria

Islandia

Norwegia

Cypr (2016)

Rumunia (2016)

Malta (2016)

Grecja

Hiszpania

Włochy (2016)

Litwa

Słowenia (2016)

Portugalia

Słowacja

Niderlandy

Łotwa

Węgry

Niemcy

Dania

Luksemburg

Belgia (2016)

Francja

Czechy

Irlandia

Polska

Finlandia

Austria

Szwecja

Bułgaria

Estonia

Chorwacja

https://globalewaste.org/country-sheets/
https://globalewaste.org/country-sheets/


 46 

 

Rys. 2 – Zbiórka WEEE z gospodarstw domowych (w kg na mieszkańca) 

 
Uwaga: dane za 2006 r. nie są dostępne w przypadku Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Irlandii, Łotwy, 
Malty i Słowenii. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Eurostatu. 
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Rys. 3 – Poziom zbierania WEEE w zestawieniu z celami na 2016 i 2019 r. 
(w %*) 

 
* Odsetek odnosi się do średniej masy produktów wprowadzonych do obrotu w poprzednich trzech 
latach. 

Uwaga: dane niedostępne w odniesieniu do Włoch. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Eurostatu. 
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Tabela 1 – Poziom zbierania WEEE w UE i państwach członkowskich 
(w %*) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

UE-27 38,6 39,2 39,4 43,1 46,7 47,0 46,8 

Austria 47,7 47,6 49,1 50,2 50,1 62,4 57,6 

Belgia 39,4 38,8 38,6 41,4 47,9 46,1 49,4 

Bułgaria 72,8 67,8 78,8 106,0 97,0 79,4 73,4 

Chorwacja b.d. b.d. 37,2 60,1 94,1 81,6 83,5 

Cypr 14,1 14,5 18,2 28,5 28,7 57,1 b.d. 

Czechy 30,4 31,4 33,0 42,0 59,1 58,3 48,7 

Dania 52,5 50,1 50,8 50,3 47,9 44,9 44,0 

Estonia 42,4 32,9 42,0 50,5 59,8 59,1 62,6 

Finlandia 36,3 40,3 47,1 46,7 47,3 53,5 54,8 

Francja 29,0 29,4 32,5 39,3 45,3 44,7 46,1 

Niemcy  40,9 42,2 42,9 42,5 44,9 45,1 43,1 

Grecja 20,5 24,6 33,0 36,8 41,4 42,4 44,6 

Węgry 35,9 45,6 54,8 60,8 63,5 60,6 59,3 

Irlandia 42,3 45,6 50,1 55,4 58,2 56,8 64,6 

Włochy 48,4 43,6 34,5 39,4 b.d. b.d. b.d. 

Łotwa 30,2 30,3 29,3 27,7 26,3 49,8 49,5 

Litwa 58,3 62,1 81,6 55,8 43,4 42,1 44,1 

Luksemburg 31,8 33,4 40,2 48,9 52,2 51,0 50,0 

Malta 10,8 12,2 11,9 13,2 16,3 21,8 b.d. 

Niderlandy b.d. b.d. b.d. 45,8 47,9 49,6 48,9 

Polska 36,2 34,7 35,0 40,2 45,6 45,4 44,7 

Portugalia 28,7 37,1 49,1 53,6 55,8 53,9 b.d. 

Rumunia 17,2 24,2 24,4 30,1 31,5 b.d. b.d. 

Słowacja 48,3 47,3 48,7 47,6 55,7 52,1 51,1 

Słowenia 33,0 29,7 33,7 36,2 46,2 39,1 40,2 

Hiszpania 22,5 31,7 31,2 41,4 44,1 48,2 50,7 

Szwecja 74,1 77,5 62,7 61,7 66,4 56,3 54,5 

b.d. = brak dostępnych danych 

* % odsetek średniej ilości produktów wprowadzonych do obrotu w poprzednich trzech latach na 
określonym terytorium. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Eurostatu. 
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Rys. 4 – Odzysk w podziale na kategorie produktów (UE-27, w %, 
w zestawieniu z wartościami docelowymi) 

 
Uwaga: niektóre dane są niedostępne za lata 2014–2017. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Eurostatu. 
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Cel dotyczący sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, sprzętu konsumenckiego i paneli fotowoltaicznych

Cel dotyczący wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów wydających
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Rys. 5 – Recykling i przygotowanie do ponownego użycia w podziale na 
kategorie produktów (UE-27, w %, w zestawieniu z wartościami 
docelowymi) 

 
Uwaga: Brak danych za lata 2012 i 2013. niektóre dane są niedostępne za lata 2014–2017. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Eurostatu. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

2014 2015 2016 2017

Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny

Sprzęt konsumencki i panele fotowoltaiczne

Urządzenia oświetleniowe

Gazowe lampy wyładowcze

Narzędzia elektryczne i elektroniczne

Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

Wyroby medyczne

Przyrządy do nadzoru i kontroli

Automaty wydające

Cel dotyczący wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów wydających

Cel dotyczący małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu oświetleniowego, narzędzi elektrycznych i
elektronicznych, zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego, wyrobów medycznych, przyrządów do nadzoru i kontroli

Cel dotyczący sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, sprzętu konsumenckiego i paneli fotowoltaicznych

Cel dotyczący gazowych lamp wyładowczych



 51 

 

Załącznik III – Kontrole dotyczące odpadów elektrycznych 
i elektronicznych w państwach członkowskich UE 
Tabela 1 – Główne ustalenia poczynione w ramach kontroli dotyczących 
WEEE przeprowadzonych przez najwyższe organy kontroli 

Przedmiot kontroli Główne problemy związane z WEEE 

2019 – Tribunal de Cuentas 
(Hiszpania) 
Działania w zakresie ochrony 
środowiska realizowane przez gminy 
liczące więcej niż 10 000 mieszkańców 
we wspólnotach autonomicznych 
nieposiadających własnych 
regionalnych urzędów kontroli 

Spośród łącznie 15 gmin, w których skontrolowano 
gospodarowanie odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, 
jedna nie ustanowiła systemu selektywnej zbiórki WEEE, 
w siedmiu natomiast sprzęt ten zbierano osobno, ale w ramach 
zwykłych odpadów komunalnych. 

2018 – Valstybės Kontrolė (Litwa) 
Gospodarowanie odpadami 
niebezpiecznymi 

Nie zidentyfikowano wszystkich odpadów niebezpiecznych, 
a znaczącą ich ilość zbierano razem ze zwykłymi odpadami 
komunalnymi. Pozwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi były 
wydawane bez przeprowadzenia pełnej oceny ewentualnych 
skutków dla zdrowia publicznego. W toku kontroli 
stwierdzono, że w niektórych zakładach przetwarzano większe 
ilości odpadów, niż wynikało to z zezwoleń. 

2018 – Riigikontroll (Estonia) 
Kontrola następcza dotycząca 
przetwarzania odpadów 
niebezpiecznych i promieniotwórczych 

Trwało wdrażanie zaleceń sformułowanych w wyniku kontroli 
z 2015 r., ale utrzymały się pewne problemy. Na terenie 
niektórych zakładów zaczęły gromadzić się odpady. 

2017 – Valstybės Kontrolė (Litwa) 
Stosowanie zasady rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta 

Państwo nie dysponuje prawidłowymi i wiarygodnymi danymi 
na temat produktów wprowadzonych na rynek wewnętrzny 
oraz na temat gospodarowania odpadami. Organy nie 
przeprowadzały inspekcji w przypadku producentów 
i importerów, którzy są obarczeni największym ryzykiem. 

2017 – Najwyższa Izba Kontroli 
(Polska) 
System gospodarowania zużytym 
sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym  

Większość skontrolowanych jednostek nie stosowała się do 
odpowiednich przepisów. Większość nie rejestrowała 
w prawidłowy sposób WEEE, a wiele podmiotów nie składało 
sprawozdań właściwemu organowi. Niejasności w przepisach 
krajowych sprawiły, że w niektórych przypadkach zarówno 
organy krajowe, jak i regionalne nie poczuwały się do 
odpowiedzialności za przeprowadzanie inspekcji. 

2016 – Riigikontroll (Estonia) 
Działalność organów rządowych 
i samorządowych w zakresie zbiórki 
i odzysku odpadów komunalnych – czy 
odpady z gospodarstw domowych są 
poddawane recyklingowi? 

WEEE często pozostaje niesegregowany. W wielu przypadkach 
nie można było wyrzucić posortowanych odpadów 
w niewielkiej odległości od domu. 

2015 – Riksrevisionen (Szwecja) 
Czy zapewniono skuteczny nadzór nad 
transportem odpadów 
niebezpiecznych? 

Nadzór nad transportem odpadów niebezpiecznych jest 
niewystarczający, a sankcje nie działają odstraszająco na 
podmioty nieprzestrzegające przepisów. 

https://www.tcu.es/repositorio/26ce8165-476e-4022-b3c4-998a0fa65a88/I1335.pdf
https://www.tcu.es/repositorio/26ce8165-476e-4022-b3c4-998a0fa65a88/I1335.pdf
https://www.tcu.es/repositorio/26ce8165-476e-4022-b3c4-998a0fa65a88/I1335.pdf
https://www.tcu.es/repositorio/26ce8165-476e-4022-b3c4-998a0fa65a88/I1335.pdf
https://www.tcu.es/repositorio/26ce8165-476e-4022-b3c4-998a0fa65a88/I1335.pdf
https://www.tcu.es/repositorio/26ce8165-476e-4022-b3c4-998a0fa65a88/I1335.pdf
https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/materials/11_Hazardous_waste_management_summary.pdf
https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/materials/11_Hazardous_waste_management_summary.pdf
https://www.riigikontroll.ee/Riigikontrollipublikatsioonid/Auditiaruanded/tabid/206/Audit/2469/AuditId/434/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/Riigikontrollipublikatsioonid/Auditiaruanded/tabid/206/Audit/2469/AuditId/434/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/Riigikontrollipublikatsioonid/Auditiaruanded/tabid/206/Audit/2469/AuditId/434/language/en-US/Default.aspx
https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/materials/18_Application_of_the_producer_responsibility_principle_summary.pdf
https://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/materials/18_Application_of_the_producer_responsibility_principle_summary.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/072/
https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/072/
https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/072/
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2417/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2417/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2417/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2417/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2417/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2417/language/en-US/Default.aspx
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2015/transport-of-hazardous-waste---effectively-supervised.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2015/transport-of-hazardous-waste---effectively-supervised.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2015/transport-of-hazardous-waste---effectively-supervised.html
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Przedmiot kontroli Główne problemy związane z WEEE 

2015 – Riigikontroll (Estonia) 
Przetwarzanie odpadów 
niebezpiecznych i promieniotwórczych 
–czy rządowi udało się z powodzeniem 
zorganizować przetwarzanie odpadów 
niebezpiecznych 
i promieniotwórczych? 

Dane krajowe na temat odpadów niebezpiecznych są 
niepoprawne. Zwiększyła się ilość wytwarzanych odpadów 
niebezpiecznych, ale recykling utrzymuje się na poziomach 
z 2008 r. (w odniesieniu do wszystkich rodzajów odpadów 
niebezpiecznych, w tym WEEE). Punkty zbiórki nie zapewniały 
szybkiego przekazania odpadów niebezpiecznych do dalszego 
przetwarzania. 

2013 – EUROSAI – (najwyższe 
organy kontrolne Bułgarii, Grecji, 
Irlandii, Niderlandów, Norwegii, 
Polski, Słowenii i Węgier) 
Skoordynowana kontrola dotycząca 
wykonania rozporządzenia w sprawie 
przemieszczania odpadów –wspólne 
sprawozdanie na podstawie ośmiu 
kontroli krajowych 

Wszystkie państwa formalnie stosują się do unijnego 
rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów, ale 
występują między nimi istotne rozbieżności co do 
egzekwowania przepisów, interpretacji prawodawstwa 
i postępowania w przypadku naruszeń. W kilku państwach 
wywożone i przywożone elektroodpady są nieprawidłowo 
klasyfikowane, do czego przyczyniają się różnice między 
klasyfikacją odpadów stosowaną w konwencji bazylejskiej 
i kodami taryfowymi stosowanymi przez organy celne. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie odnośnych sprawozdań. 

https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2352/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2352/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2352/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2352/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2352/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2352/language/en-US/Default.aspx
https://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2352/language/en-US/Default.aspx
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2013/10/14/coordinated-audit-on-the-enforcement-of-the-european-waste-shipment-regulation
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Wykaz akronimów 
BAN – organizacja pozarządowa Basel Action Network 

BEUC – Europejska Organizacja Konsumentów 

CENELEC – Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki 

DG ENV – Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej 

Europol – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania 

ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne 

INTOSAI – Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli 

OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

WCO – Światowa Organizacja Celna 

WEEE – zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny 
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Glosariusz 
Ekoprojekt – podejście do projektowania zmierzające do ograniczenia do minimum 
wpływu produktu na środowisko na wszystkich etapach jego cyklu życia. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym – system gospodarczy mający na celu ograniczenie 
zasobów, odpadów i emisji dzięki ponownemu użyciu, współdzieleniu, a także 
naprawie, odnawianiu i regeneracji produktów oraz recyklingowi. 

Odpady elektryczne i elektroniczne, elektroodpady – sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, który nie przedstawia już większej wartości dla użytkowników 
(określany również mianem zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego bądź 
skrótem WEEE). 

Organizacja do spraw odpowiedzialności producenta – organizacja stworzona przez 
producentów w celu wywiązania się z obowiązków związanych z wpływem 
wytwarzanych przez nich produktów na środowisko. 

Rozszerzona odpowiedzialność producenta – podejście, w ramach którego 
w obowiązkach producenta w zakresie ochrony środowiska uwzględnia się etap 
poużytkowy w cyklu życia produktu. Obejmuje recykling i utylizację produktu. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Reuse
https://en.wikipedia.org/wiki/Sharing_economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Remanufacturing
https://en.wikipedia.org/wiki/Recycling
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Zespół Trybunału 
Niniejszy przegląd dotyczący działań UE w zakresie odpadów elektronicznych i wyzwań 
w tej dziedzinie został przyjęty przez Izbę I, której przewodniczy członek Trybunału 
Samo Jereb i która zajmuje się wydatkami związanymi ze zrównoważonym 
użytkowaniem zasobów naturalnych. Przeglądem kierowała Joëlle Elvinger, członkini 
Trybunału, a w działania zaangażowani byli: Ildikó Preiss, szefowa gabinetu; 
Charlotta Törneling, attaché; Robert Markus, kierownik; Ernesto Roessing, koordynator 
zadania, a także kontroler João Coelho. Wsparcie językowe zapewnił Adrian Williams, 
a wsparcie przy opracowywaniu materiałów graficznych – Marika Meisenzahl. 
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W niniejszym przeglądzie omówiono rolę  
i działania UE w obliczu wyzwań związanych  
z gospodarowaniem odpadami elektrycznymi  
i elektronicznymi. Średnio państwa członkowskie 
UE zbierają i odzyskują większy odsetek 
elektroodpadów niż państwa trzecie. Unii jako 
całości udawało się dotychczas osiągnąć cele 
w zakresie zbierania i odzysku odpadów tego 
rodzaju. W rezultacie wyznaczyła ona sobie 
bardziej ambitne cele na tym polu. Niemniej 
wciąż występują pewne problemy. W niniejszym 
przeglądzie Trybunał zwrócił uwagę na wyzwania 
związane z egzekwowaniem obowiązujących 
wymogów w zakresie przetwarzania 
elektroodpadów oraz z nielegalnymi transportami 
i inną działalnością przestępczą, a także 
przedstawił trudności wiążące się z dalszym 
zwiększaniem ilości odpadów elektrycznych 
i elektronicznych zbieranych, poddawanych 
recyklingowi oraz ponownie używanych.

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
12 rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel. +352 4398-1

Formularz kontaktowy:  
eca.europa.eu/pl/Pages/ContactForm.aspx
Strona internetowa: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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